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Começa a vacinação contra a Febre Aftosa
Todos os animais do rebanho bovino devem ser imunizados

A Prefeitura iniciou na 
sexta-feira, 1º de maio, a 
primeira etapa da Campa-
nha de Vacinação contra a 
Febre Aftosa. Os criadores 
de gado bovino têm até o 
dia 31 deste mês para vaci-
nar o rebanho.

A vacinação é a única 
forma de proteger os ani-
mais contra a doença e de-
ve ser feita duas vezes ao 
ano, em maio e em novem-
bro. A Secretaria Municipal 
de Agricultura, Desenvolvi-
mento Econômico, Pecuá-
ria e Abastecimento refor-
ça que todos os animais 
devem receber a dose da 
vacina, que garante a pro-
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teção do rebanho.
Para adquirir a vacina 

basta o produtor se dirigir 
ao estabelecimento autori-
zado para a venda do pro-
duto, munido de carteira de 
identidade e CPF. A vacina 
deve ser mantida em caixa 
de isopor com gelo, numa 
temperatura entre três e oi-
to graus centígrados. 

Para comprovar a imu-
nização do rebanho é ne-
cessário preencher o For-
mulário de Declaração de 
Vacinação, também co-
nhecido como Carta Aviso 
de Vacinação. O pecuarista 
acessa o site do Instituto 
Mineiro de Agropecuária 

(IMA) - www.ima.mg.gov.
br, faz o lançamento das 
informações (número de 
bovinos existentes na pro-
priedade e os animais 
imunizados por idade e 
sexo), imprime e leva jun-
to com a nota fiscal das va-
cinas ao escritório do IMA 
da região.

As informações do reba-
nho devem ser fornecidas 
ao IMA, no período de 1º a 
31 de maio, durante a pri-
meira etapa da campanha 
de vacinação. Se realizada 
dentro do prazo, a atualiza-
ção cadastral não acarreta-
rá ônus fiscal ao produtor.

É imprescindível tam-

bém que o produtor atu-
alize, nesse mesmo formu-
lário, informações pessoais 
e da propriedade, como 
endereço para correspon-
dência e telefones de con-
tato. O IMA alerta para a 
importância e obrigatorie-
dade da vacinação.

Em caso de dúvida, o 
pecuarista deve entrar 
em contato com o escri-
tório do IMA em Bruma-
dinho pelo telefone 3571-
2388 ou com a Secretaria 
Municipal de Agricultu-
ra, Desenvolvimento Eco-
nômico, Pecuária e Abas-
tecimento, pelo telefone 
3571-2395.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 81 DE 04 DE MAIO DE 2015
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
Considerando o falecimento do servidor WILDEN RODRIGUES ALVES em 18 de abril de 2015;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a partir de 19/04/2015, da vaga ao cargo efetivo de agente oficial especializado I, ocupado pelo Sr. WILDEN 
RODRIGUES ALVES, matrícula 9954, empossado em 09/12/2014, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista 
o seu falecimento.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da data de 19 de abril de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 82 DE 04 DE MAIO DE 2015
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica o servidor ELIZEU EZEQUIEL COSTA, matrícula 10538, empossado em 01/04/2015, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, exone-
rado, a pedido, a partir de 01 de abril de 2015, do cargo de assistente técnico em saúde II, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica o servidor ELCIMAR MENDES DE SOUZA, matrícula 10537, empossado em 14/04/2015, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
exonerado, a pedido, a partir de 22 de abril de 2015, do cargo de assistente técnico em saúde II, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 
2010.
Art. 3º. Fica o servidor WATSON JOSÉ DA SILVEIRA, matrícula 10573, empossado em 14/04/2015, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção, exonerado, a pedido, a partir de 15 de abril de 2015, do cargo de agente condutor I, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art.4º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I – A e C da Lei Mu-
nicipal nº 1.777/2010, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME MAT. CARGO EXONER.

Nathanne Camila Cruz 8155 Chefe de Serviços 01/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME MAT. CARGO EXONER.

Miriam Tereza Rodrigues dos Santos 9054 Diretor Departamento 30/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME MAT. CARGO EXONER.

Ilma Marta Marinhos 7500 Supervisor Serviços 22/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME MAT. CARGO EXONER.

Elizete Costa Santana de Oliveira 8062 Supervisor de Área 30/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

NOME MAT. CARGO EXONER.
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Ivone França Ribeiro 7710 Chefe de Serviços 06/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME MAT. CARGO EXONER.

Lucilane Aparecida Fonseca Mendes 8891
Coordenador de Transporte e Manu-

tenção
01/04/2015

Maurício de Oliveira Bueno Queiroz Fontes 8749 Auditor em Saúde 01/04/2015

Silvério de Souza Rosa 7967 Diretor Departamento 01/04/2015
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de maio de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 83 DE 04 DE MAIO DE 2015.
“Nomeia servidores para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A e C, da Lei Nº 1.777/2010”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A e C, da Lei 
Municipal Nº 1.777/2010, com direitos, deveres, funções e vencimentos dos cargos, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME MAT. CARGO ADMISSÃO

Hermes Pacheco Lima 7473 Assessor Administrativo 01/04/2015

Nathanne Camila Cruz 8155 Supervisor de Área 01/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME MAT. CARGO ADMISSÃO

Silvania Ana do Nascimento 9977 Supervisor de Área 01/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME MAT. CARGO ADMISSÃO

Sandra Conceição da Silva 8980 Chefe de Serviços 01/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E EVENTOS

NOME MAT. CARGO ADMISSÃO

Cristiano Rodrigues da Silva 9994 Assessor Administrativo 01/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

NOME MAT. CARGO ADMISSÃO

Ivone França Ribeiro 7710 Chefe de Divisão 06/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME MAT. CARGO ADMISSÃO

Lucia Gonçalves Lima 7754 Chefe de Divisão 01/04/2015

Lucilane Aparecida Fonseca Mendes 8891 Supervisor de Área 01/04/2015

Silvério de Souza Rosa 8891 Coordenador de Transporte e Manutenção 01/04/2015

Simone Teixeira 4223 Diretor Departamento 01/04/2015

Vanilda Dornas dos Santos 4594 Ouvidor em Saúde 01/04/2015
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de admissões mencionados no artigo anterior.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de maio de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Conselhos Municipais

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ASSEMBLEIA GERAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS – CMPC.
EDITAL Nº01
Ficam convocados os residentes ou domiciliados na Cidade de Brumadinho para votar, bem como serem votados, a uma das 5 (cinco) vagas 
de representação da sociedade civil do CMPC, sendo 5 (cinco) vagas titulares e 5 (cinco) vagas suplentes.
1. DA COMISSÃO ELEITORAL
1.1. A Comissão de eleição do Conselho Municipal de Política Cultural cumpre a elaboração deste edital para esta eleição.
1.2. A Comissão tem por atribuições:
1.2.1. Garantir a lisura do processo de eleição para composição do CMPC;
1.2.2. Dirigir e acompanhar a realização da Assembleia Geral, até o final dos trabalhos, dispondo sobre o seu funcionamento e indicando, den-
tre os seus membros, o Presidente e o Secretário da Comissão;
1.2.3. Preparar as fichas de cadastramento de candidatos que deverão ser preenchidas no período de 04 a 06 de maio de 2015.
1.2.4. Todos os atos e deliberações pertinentes ao processo eleitoral;
1.2.5. Julgar as impugnações dos credenciados;
1.2.6. Deliberar sobre a validade ou anulação do voto;
1.2.7. Dirimir dúvidas e decidir sobre os casos omisso neste Edital;
1.2.8. Homologar os resultados finais, elaborando a Ata da Assembleia Geral, que deverá ser assinada por todos os componentes da Comissão 
Eleitoral e demais representantes presentes, após o término do processo de apuração.
2. DAS INCRIÇÕES DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS
2.1. Estarão aptos para inscrição como candidato ao CMPC, segundo o artigos 2º da Lei de nº 2.120/15 o que se refere a sociedade civil como 
segue:
2.2 A representação da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho será composta por 5 (cinco) membros e 
seus respectivos suplentes, conforme abaixo:
Um representante das expressões artísticas do Município ligadas, dentre outros, aos setores de dança, artesanato, teatro e música;
Dois representantes das Associações Comunitárias legalmente constituídas;
Um representante de organizações culturais não governamentais legalmente constituídas;
Um representante das manifestações culturais devidamente reconhecidas e registradas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico 
Cultural de Brumadinho.
2.3. Serão eleitos os candidatos com maior número de votos, titulares e suplentes definidos entre os segmentos.
2.4. A inscrição dos representantes será feita na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada à Rua Governador Valadares, 75, 
Centro nos dias compreendidos entre 04 e 06 de maio de 2015, no horário de 08 ás 17h, conforme anexo01.
2.5. O representante deverá apresentar no momento da sua inscrição, conforme:
2.4.1. PESSOA FÍSICA:
a) Cédula de identidade ou documento de identificação oficial com foto original e nº de RG do candidato, original e cópia;
b) Comprovante de residência, através de contas de energia elétrica, de telefone, de água ou correspondência bancária, em nome do candida-
to (original e cópia), referente a um dos três meses anteriores à publicação do edital ou ainda;
c) Ter residência comprovada no Município de Brumadinho de no mínimo 2 anos através de contas de energia elétrica, de telefone, de água, 
correspondência bancárias expedidas há mais de 2 anos, ou contrato de aluguel;
d) Declaração de prestação de serviço ao Município de Brumadinho, assinada por 03 (três) membros da sociedade civil, reconhecendo que o 
representante desenvolva expressões artísticas ligadas, dentre outros, aos setores de dança, artesanato, teatro e música.
2.4.2. PESSOA JURÍDICA:
a) Cópia da ata de fundação registrado em cartório ou contrato social;
b) Cópia atualizada do estatuto registrado em cartório;
c) Cópia do CNPJ da entidade;
d) Cópia do comprovante de endereço da entidade;
2.5. Apresentar o formulário de inscrição no conselho como representante da sociedade civil, devidamente preenchido, inclusive indicando 
um único segmento cultural que deseja representar, conforme anexo 01.
2.6. Os presidentes das manifestações culturais reconhecidas e registradas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural de Bru-
madinho serão comunicados oficialmente a respeito desse edital.
3. DOS PRAZOS RECURSAIS
3.1. A Comissão Eleitoral publicará a lista de inscrições de candidatos deferidos até o dia 07/05/2015.
3.2. O prazo de recurso de impugnação dos candidatos será de 01 (hum) dia, sendo 08 de Maio de 2015.
3.3. O resultado dos recursos apresentados será publicado pela comissão no dia 11 de Maio de 2015.
4. DA ELEIÇÃO
4.1. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 13 de maio de 2015, a partir das 18hs, na Secretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura de Brumadinho.
4.4.Terão direito a voto os candidatos representantes da sociedade civil previsto na Lei nº 2.120/15.
5. DA VOTAÇÃO
5.1. Serão disponibilizadas cédulas com nome dos candidatos divididos por segmento de votação.
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5.2. Cada representante da sociedade civil terá direito a 1 (um) voto, de acordo com seu credenciamento, no setor que representa da socieda-
de civil que compõe o CMPC.
5.3. Serão eleitos os candidatos com maior número de votos por segmento como titular e o segundo como suplente.
5.4. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura disponibilizará funcionários para auxiliar na organização da Assembleia Geral e da eleição.
5.5. A apuração será efetuada pela comissão eleitoral.
5.6. Os candidatos são fiscais natos no processo de apuração.
5.7. O resultado da eleição será divulgado logo após o término da apuração.
6. DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS
6.1. Cada candidato poderá indicar um fiscal para auxiliar no momento da apuração.
6.2. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral.
6.3. Em caso de empate, será usado como critério de desempate o maior tempo de atuação comprovada.
7. DAS DISPOSIÇÃOES FINAIS
7.1. O poder público municipal dará total publicidade ao processo eleitoral através da publicação deste.
7.2. Concluída a apuração, o resultado da eleição será lavrado em ata pela Comissão 
Eleitoral e encaminhada ao Poder Executivo para publicação do resultado e edição de decreto de nomeação dos membros.
7.3. Os eleitos tomarão posse após nomeação através de Decreto pelo Chefe Executivo Municipal.
7.4. Casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
Brumadinho – MG
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Comissão Eleitoral
Ilma Cândida Sobrinho
Tânia Aparecida Mendes
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BRUMADINHO
EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL DE BRUMADINHO.
CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura convida os interessados para a eleição de 05 (cinco) representantes da sociedade civil e seus res-
pectivos suplentes para composição do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC, Gestão 2015/2017, a realizar-se no dia 13 de maio de 
2015. SENDO QUE esse edital e fichas de inscrição estão disponíveis no Diário Oficial do Município de Brumadinho e na recepção da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura.

Brumadinho, 30 de abril de 2015
Marta Gomes de Deus Boaventura
Secretaria de Turismo e Cultura
ANEXO 01 
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

PESSOA FÍSICA
Nome:
Nome artístico:
Data de Nascimento:
Sexo:
Nacionalidade:
Naturalidade:
Telefone:
CEP:
Rua:
Nº:
Bairro:
Qual segmento da sociedade civil você pretende representar?
Email:
CPF:
RG:
Um currículo sobre as atividades desenvolvidas pelo inscrito:

PESSOA JURÍDICA
Nome da Entidade:
Nome Fantasia:
Data de Fundação:



Brumadinho, 30 de abril de 2015 Página 6 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 419

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

CNPJ:
Telefone:
CEP:
Rua:
Nº:
Bairro:
Qual segmento da sociedade civil você pretende representar?
Email:

Secretaria Municipal de Administração

ERRATA
REFERÊNCIA: Edital de Pregão Presencial Nº 026/2015
OBJETO: Aquisição de Mourões, Aresta, Arame Farpado, Malha de Ferro e Arame Recozido, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, mediante fornecimento único.
•Onde se lê: Ivanir Maria Mendes Pregoeira (Na Pagina 14 do Edital)
•Leia - se: Thamira Maia Bráz Pregoeira (Na Pagina 14 do Edital )
Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net. Antônio Brandão-Prefeito.


		2015-05-04T08:04:10-0300
	TALLES VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA:10060344636




